ZMĚNY SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU 2017/2018 SCHVÁLENÉ VV A ČDK
ZMĚNA A:
V odstavci 8.2 se píše: „Přeložené a odložené utkání z podzimní i jarní části soutěže musí být odehrány do termínů
stanovených rozpisem soutěže.“ Nikde ale není žádný trest, pokud se toto nesplní.
Nově bude v Soutěžním řádu toto:
Přeložené a odložené utkání z podzimní i jarní části soutěže musí být odehrány do termínů stanovených rozpisem soutěže. Při
nedodržení termínu se postupuje následovně:
• Jedná-li se o odložené utkání, zápas se kontumuje ve prospěch týmu, který zápas neodkládal
• Jedná-li se o přeložené utkání, kdy je zjevné, že jeden tým žádal o přeložení, zápas se kontumuje ve prospěch týmu,
který zápas nepřekládal
• Jedná-li se o přeložené utkání na základě požadavku obou týmů, zaplatí oba týmy pokutu (500,- Kč)
ZMĚNA B:
V odstavci 15.4 se píše: „Bez registračního čísla nesmí nastoupit žádný hráč k zápasu. Pokud hráč nastupuje bez platné
registrace, stále má povinnost kontaktovat osobu zodpovědnou za registraci a vyžádat si registrační číslo! Lhůta v
následujícím odstavci se vztahuje toliko na zapsání hráče do soupisky a na povinnost mít registrační číslo nemá vliv. Hráč,
který nebyl v sezóně registrován a nemá žádné pohledávky k SK SALH nebo jinému družstvu, smí nastoupit k jednomu zápasu,
aniž by byl zapsán na soupisce družstva. Není-li však dopsán na soupisku družstva, za který nastoupil do příštího zápasu (v
kterém je již nutná registrace SK SALH) nebo nejpozději do sedmi dní po odehrání zápasu, v kterém nastoupil, je utkání
zkontumováno ve prospěch soupeře.“ Není ale jasně definovaný postih za to, pokud k zápasu nastoupí hráč, který nemá
registrační číslo. Týmy se mylně domnívají, že k jednomu zápasu může nastoupit hráč bez registračního čísla, což ale není
pravda.
Nově bude v Soutěžním řádu toto:
K zápasu nesmí nastoupit žádný hráč bez registračního čísla. Pokud hráč bez registračního čísla nastoupit k zápasu chce, má
povinnost kontaktovat osobu zodpovědnou za registraci a vyžádat si registrační číslo ještě před zápasem! Pokud tak neučiní,
je utkání, ve kterém nastoupil, kontumováno ve prospěch soupeře.
Hráč, který nebyl v sezóně registrován za žádný tým a nemá žádné pohledávky k SK SALH nebo jinému družstvu, smí nastoupit
k jednomu zápasu, aniž by byl zapsán na soupisce družstva. Není-li však dopsán na soupisku družstva, za které nastoupil, do
příštího zápasu (v kterém již musí být hráč na soupisce družstva) nebo nejpozději do sedmi dní po odehrání zápasu, v kterém
nastoupil, je utkání zkontumováno ve prospěch soupeře.
ZMĚNA C:
V odstavci 2. Účastníci soutěže je následující bod: „v ŽŽL se body za výhry a remízy pro týmy, stejně jako individuální statistiky,
započítávají i ze vzájemných zápasů ženských a žákovských týmů. Žákovský tým se nemůže účastnit MČR“
Nově bude v Soutěžním řádu toto:
Tento bod se přesune do odstavce 13. Systém soutěže
ZMĚNA D:
V odstavci 15.6 se píše: „Na slevu na startovném 50 % po odehrání sezóny má nárok A družstvo, které má svoje B družstvo
(1PLL-2PLL;2PLL-1ŽŽL;1PLL-1ŽŽL). Obě družstva musí nastoupit ve stejné sezóně, přičemž v B družstvu musí hostovat hráč,
který hraje v A družstvu (a hrál za něj i v předchozích sezónách), a zároveň v družstvu musí k alespoň třem zápasům nastoupit
alespoň tři hráči mladší 18 let.“
Nově bude v Soutěžním řádu toto:
Bod 15.6 bude doplněn o odrážku s textem: „Slevu na startovném mají automaticky týmy, jejichž B-tým je žákovský a alespoň
jeden jeho hráč hraje současně za A-tým.“

